ročník XXIV
18. dubna 2010

číslo 14

cena 15 Kč

velká Komplikace: Prohra na Kladně
Petr Benát vZhlíží k lepším zítřkům
Dorost u16 vyhrál turnaj ve francii

Kupte si zpravodaj a zapojte
se do slosování o ceny za více
než 30.000 Kč!

25. kolo

Záložník Dynama Peter Černák spolu s hráči
Příbrami sleduje, jak se míč po hlavičce
Davida Horejše dostává do brány. Dynamo
vyhrálo důležitý domácí zápas 2:1.

Gambrinus ligy

SK DYNAMO ČB - AC SPARTA PRAHA
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PARTNEŘI

Generální partner

Oficiální dodavatel
sportovního zboží

Oficiální dodavatel
pro evidenci reklam

3

soupisky týmů

AC SPARTA PRAHA

SK DYNAMO ČB
jméno

BRANKÁŘI
30 Zdeněk Křížek
1 Pavel Kučera
OBRÁNCI
3 David Horejš
2 Tomáš Hunal
16 Marián Jarabica
11 Radim Koutný
4 Jan Krob
20 Josef Laštovka
19 Martin Leština
22 Everson Alen De Lima
12 Michael Žižka
ZÁLOŽNÍCI
7 Petr Benát
21 Peter Černák
18 Fernando Tobias Hudson
6 Martin Jasanský
10 Pavel Mezlík
9 Rudolf Otepka
15 Jan Riegel
25 Petr Šíma
23 Ladislav Volešák
ÚTOČNÍCI
17 Ľubomír Meszároš
13 Zdeněk Ondrášek
28 Tomáš Sedláček
14 Tomáš Stráský

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
lékař
lékař
masér
kustod
fyzioterapeut

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem

1983
1976

0
24

0
0

17
119

0
0

1977
1973
1989
1991
1987
1982
1981
1986
1981

11
16
14
0
16
5
13
3
20

3
0
0
0
0
0
1
0
0

177
347
14
0
33
124
124
3
91

9
4
0
0
1
3
1
0
1

1980
1976
1986
1989
1983
1973
1980
1983
1984

9
17
22
1
14
8
22
12
6

0
1
1
0
1
2
0
0
0

125
17
62
9
123
357
184
101
76

12
1
4
0
8
56
12
2
10

1979
1988
1980
1987

22
23
17
11

3
4
0
2

22
34
130
51

3
4
18
7

Jaroslav Šilhavý
Zdeněk Procházka
Ing. Petr Skála
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

jméno

BRANKÁŘI
29 Jaromír Blažek
24 Matúš Kozáčik
26 Milan Švenger
OBRÁNCI
21 Erich Brabec
30 Lukáš Hejda
4 Niklas Hoheneder
13 Ondřej Kušnír
3 Manuel Pamić
16 Roman Polom
16 Martin Sus
2 Tomáš Řepka
ZÁLOŽNÍCI
28 Zdeněk Folprecht
27 Luboš Hušek
19 Luboš Kalouda
15 Jiří Kladrubský
23 Denis Kovba
5 Ladislav Krejčí
20 Juraj Kucka
7 Libor Sionko
0 Marek Střeštík
25 Kamil Vacek
22 Martin Zeman
11 Igor Žofčák
ÚTOČNÍCI
17 Milan Jurdík
10 Václav Kadlec
14 Miloš Lačný
9 Lukáš Třešňák
12 Bony Wilfried

hlavní trenér
první trenér
druhý trenér
trenér brankařů
lékař
lékař
masér
kustod

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem

1972
1983
1986

23
1
0

0
0
0

360
65
9

0
0
0

1977
1990
1986
1984
1986
1992
1990
1974

7
4
16
23
22
0
0
22

0
0
0
3
0
0
0
0

163
4
16
72
36
0
0
260

4
0
0
8
1
0
0
10

1991
1984
1987
1985
1979
1992
1987
1977
1987
1987
1989
1984

1
9
16
3
8
3
14
8
5
21
14
18

0
0
0
0
0
0
3
4
0
2
1
4

1
111
43
87
8
3
26
150
81
62
42
62

0
4
5
6
0
0
6
37
12
8
3
5

1991
1992
1988
1988
1988

8
23
7
0
24

1
4
0
0
7

1
35
7
0
40

0
6
0
0
10

Jozef Chovanec
Martin Hašek
Jan Kmoch
Jan Stejskal
MUDr. Václav Čermák
MUDr. Jiří Váchal
Tomáš Stránský
David Matěka
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POSLEDNÍ ZÁPASY

Důležitý souboj s Příbramí
jihočeši zvládli
4. dubna 2010, 23. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2763

SK DYNAMO ČB - 1.FK PŘÍBRAM

		

2:1 (0:0)

BRANKY: 55. a 81. Horejš - 66. Huňa
ŽK: Sedláček, Otepka - Šmejkal, Pleško, Pilík.
ROZHODČÍ: Hrubeš- Kordula, Wilczek.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Laštovka, Horejš, Hunal, Krob
- Volešák, Otepka (88. Benát), Černák, Šíma (69. Hudson) Sedláček, Meszároš (46. Ondrášek).
SESTAVA PŘÍBRAMI: L. Krbeček - Plašil, Nohýnek, Šmejkal,
J. Štochl - Klesa (69. Pleško), Hušbauer, Borek (79. Pilík),
Tarczal - Huňa, Fantiš.
Po několika ne zcela přesvědčivých domácích výkonech
trenér Dynama Jaroslav Šilhavý zamíchal se sestavou a do
zápasu s Příbramí poslal sestavu v rozestavení 4-4-2. Poprvé
na jaře se v základní sestavě objevil útočník Tomáš Sedláček
a naopak místo v úvodní jedenáctce nezbylo na středopolaře
Jana Riegela. Byli to právě domácí, kteří do zápasu vstoupili
velmi aktivně, jenže proti pozorně bránícímu soupeři se do
zakončení dostávali jen velmi sporadicky. Jako již tradičně
Jihočeši také spoléhali na standardní situace, ani ty jim ale v
prvním poločase příliš nevycházely.
Po úvodním oťukávání tak začali růžky vystrkovat postupně
také hosté a hned bylo před domácím gólmanem Kučerou
velké horko. Ve 23. minutě si domácí obrana nepohlídala
ofsajdovou past, ke střele se rázem dostal Hušbauer, kterého
ale skvělým zákrokem vychytal Kučera. Domácí odpověděli o
dvě minuty později Sedláčkem, jehož tvrdá rána i následná
dorážka nadělala gólmanu Krbečkovi hodně starostí. Po gólu
volala také hlavička Šímy po centru Otepky, i po půl hodině
hry ale zůstával stav bezbrankový. Nic na tom nezměnila
ani dalekonosná rána Huni, kterou konečky prstů vytěsnil
mimo tři tyče pozorný budějovický brankář. V závěru prvního
poločasu pak hosté drželi domácí daleko od své brány a do
kabin se tak odcházelo za stavu 0:0.
Do druhého poločasu vlétli domácí jako velká voda a hned
od úvodních minut diktovali tempo hry. Sladká odměna
se dostavila hned v 55. minutě, kdy po rohu Otepky přistál
balon přímo na hlavě kapitána Davida Horejše, který
poprvé rozvlnil síť příbramské brány - 1:0. Po vstřelené brance
domácí sice nepolevili, gólovou pojistku ale nepřidali a o
deset minut později tak přišel trest. V probíhající 66. minutě
se k odraženému balonu na hranici malého pokutového
území nachomýtl Daniel Huňa, který lehkou tečí překonal
bezmocného Kučeru.

Jindøichùv Hradec

Zaskočeným domácím několik minut trvalo, než se z inkasované
branky oklepali. K vidění byl podobný fotbal jako v první půli,
kdy hosté dokázali dlouhé minuty držet míč od Krbečkovy brány
a domácí marně hledali recept na pozornou defenzivu soupeře.
Zle mohlo být v 76. minutě, po nepovedené rozehrávce Otepky
se k míči dostal Šmejkal a zaúřadovat musel opět gólman
Kučera, který nadvakrát zabránil téměř jistému gólu. Pověstné
rčení „Nedáš - dostaneš“ se potvrdilo i na Střeleckém ostrově. Po
dalším rohovém kopu Otepky si míč našel cestu opět k Davidu
Horejšovi, jehož zakončení dle pomezního asistenta vykopával
Pleško až za brankovou čarou - 2:1.
Ve zbytku zápasu tak bylo na hostech z Příbrami, aby opět o
něco zvýšili své úsilí a pokusili se s výsledkem něco udělat.
Zkušeně hrající Jihočeši si ale v závěrečné desetiminutovce své
vedení pohlídali a s přehledem dokráčeli k prvnímu jarnímu
domácímu tříbodovému zisku.

V sestavě Dynama se po delší době objevil Tomáš Sedláček.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ

Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Pro nás to byl hodně
důležitý zápas. Po těch třech předchozích, kdy jsme doma
remizovali, se na nás začal spodek tabulky dotahovat a my
byli značně nervózní. Pro nás jsou to obrovsky důležité tři
body. První poločas jsme odehráli velmi špatně a v kabině
jsme si to vyříkali. Takhle se o záchranu nebojuje, hráči byli
sami k sobě kritičtí. Do druhé půle jsme vstoupili mnohem
agresivněji a prosadili se ze dvou standardek. Za druhý
poločas musím hráčům poděkovat a musím vyzdvihnout
výkon Pavla Kučery.“
Karol Marko (trenér Příbrami): „Domácí nás ničím
nepřekvapili. Výborně zahráli dvě standardky, a tím pádem
vyhráli zápas. Utkání se lámalo za stavu 1:1, kdy Kučera
vychytal Šmejkala. Dneska by zápasu víc svědčila remíza, ale
anglická královna se ptá na to, kdo vyhrál. A dnes vyhrály
Budějovice.“
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Ohlasy po zápase

Fotbalisty Dynama spasil jarní
střelec David Horejš
Veledůležité tři body v boji o záchranu vyválčili Jihočeši v utkání
proti nepříjemné Příbrami. Ta celý zápas domácí hodně kousala
a po vyrovnávacím gólu Huni dokonce sahala po bodech. O
tom, že všechny tři zůstaly na jihu Čech, rozhodl jako správný
kapitán David Horejš.
Velice cenné tři body vyválčili Jihočeši v boji proti 1. FK Příbram.
Tým vedení Karolem Markem si před začátkem zápasu brousil
zuby na tři body, které nakonec zůstaly pod Černou věží
díky dvěma gólovým hlavičkám domácího kapitána Davida
Horejše. „Všichni jsme věděli, jak je dnešní utkání důležité.
Chtěli jsme utkání vyhrát. Věděli jsme, že Příbram má tým
výborně složený hlavně z mladých hráčů, kteří jsou bojovní.“
Pro fotbalisty Dynama nastává období pravdy, protože po
vítězství Kladna na sestup mají stále náskok šesti bodů.
„Příbram se pohybuje v klidném středu tabulky, kde můžou
hrát v klidu. My jsme naopak potřebovali tři body a konečně
jsme tu nepříznivou šňůru zlomili a zápas dotáhli do vítězného
konce. Podle zpráv, které jsme v průběhu utkání měli, Kladno
také vyhrálo, takže jsme za to vítězství dvojnásobně rádi.“
Samotný zápas pak přinesl spíše nudnější první poločas, který
příliš fotbalové krásy nepřinesl. „Říkali jsme si, že do utkání
vstoupíme aktivně. To se nám podařilo ale jen v prvních deseti
až patnácti minutách hry. Potom iniciativu zápasu přebrala
Příbram.“ Druhá část utkání nabídla mnohem více šancí, ze
kterých už padaly góly. „O poločase jsme si v kabině řekli své.
Každý z kluků věděl, že první poločas nebyl ideální a že to
musíme změnit. Řekli jsme si, že když to nepůjde fotbalově,
tak to musíme zkusit jakkoliv jinak.“
David Horejš byl platným hráčem prakticky kdykoliv, když
se dostal k míči. Jeho sebevědomí s postupem času rostlo
a po dvou gólech, které sám hlavičkou vsítil, si věřil i na
kličky, které na své protihráče několikrát úspěšně použil.
„Konečně jsme napodobili to podzimní domácí vítězství nad
Bohemkou. Pořád jsme si opakovali, že největší šance na gól
je ze standardních situací. Přes týden jsme se jim věnovali.
Trenér nás nabádal k agresivitě, říkal nám, že Příbram má při
standartkách špatnou obranu a to se potvrdilo. Ruda Otepka
mi to dvakrát krásně naservíroval na hlavu a zaplaťpánbůh, že
tam obě padly.“ Při první hlavičce měl Horejš ulehčenou práci,
protože brankář Krbeček špatně vyběhl a na míč nedosáhl. Za
to o druhé gólové situaci se bude ještě dlouho mluvit. „Já jsem
hlavičkoval a míč se pohyboval kolem brankové čáry. Oni to
tam nějak vykopávali z brány a já věřím postrannímu sudímu,
který signalizoval gól, že to viděl dobře a gól to opravdu byl.“
Kapitán Dynama se tak s třemi přesnými zásahy stal nejlepším
jarním střelcem Jihočechů. „Dva góly jsem naposledy dal

asi v Prachaticích ještě za žáky. Já jako kapitán musím klukům
poděkovat za to, jak se snažili a jak bojovali. Příbram svou sílu
dokázala při zápase na Spartě, kde remízovala. Její síla se ukázala
i dnes a o to víc nás ty tři body těší.“ Stabilní výkon podal i
brankář Kučera, který své spoluhráče několikrát výbornými
zákroky podržel. „Kůča (Kučera, pozn. autora) nás několikrát
hodně podržel. Naštěstí za poslední dobu shodil asi tři kila, takže
je mrštnější a bylo to vidět,“ dodává kapitán s velkým úsměvem
ve tváři. Zda-li se Horejš stane nejlepším jihočeským střelcem v
celé sezoně, se ukáže až po posledním utkání Gambrinus ligy.
„Já jsem se nejlepším střelcem už jednou v kariéře stal, a kdyby
to letos bylo podruhé, tak bych se určitě nezlobil. Důležité je,
abychom ze Střeláku udělali opět tu tvrz, ze které si hosté vozit
body nebudou,“ dodává odhodlaně domácí kapitán a střelec v
jedné osobě.

Zápas proti Příbrami rozhodl David Horejš.
Foto František Panec
Úplně jiné pocity měl při pozápasovém hodnocení zkušený
příbramský útočník Daniel Huňa. „Věřil jsem, že Budějovice
porazíme. Kdo utkání viděl, musí uznat, že domácí míče
jen nakopávali. Když jsme se snažili hrát fotbal po zemi, tak
Budějovice s námi měly veliké problémy. Bohužel jsme ty
možnosti, které jsme si vypracovali, nedokázali proměnit a to
rozhodlo. Utkání jsme mohli dovést do úplně jiného konce, ale
bohužel se nám to nepovedlo a je to jenom škoda.“
Utkání, které doprovázelo plno nepřesných přihrávek, dokázal
v šestašedesáté minutě zdramatizovat vyrovnávací hlavičkou
hostující kapitán, na kterého domácí obrana na malém vápně
zapomněla. „Do pokutového území letěl dlouhý balón, který mi
Wágner dobře přihrál, a já už neměl problém se zakončením. Na
zadní tyči jsem byl úplně sám a s umístěním jsem neměl žádný
problém. Celé utkání jsem věřil ve vítězství, ale po tom gólu,
který si myslím, že nebyl, to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takový
gól je hodně nemilý.“
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poslední zápasy

Zápas jara na kladně dynamu
podle PŘEDSTAV vůbec nevyšel
11. dubna 2010, 24. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 1940

SK KLADNO - SK DYNAMO ČB

		

2:1 (0:1)

BRANKY: 54. Holub, 82. Tatanašvili - 20. Otepka.
ŽK: Tatanašvili, Novotný, Holub - Krob, Sedláček.
ROZHODČÍ: Hrubeš - Štěrba, Teuber.
SESTAVA KLADNA: Kostolanský - Mráz, Beneš, Gross,
Procházka - Bartoš, Strnad, Zoubek (85. Cigánek), Holub,
Novotný (90.Lička) - Tatanašvilli (90. Zachariáš).
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Laštovka, Horejš, Hunal
(75. Meszároš), Krob (87. Ondrášek) - Hudson (66. Stráský),
Černák, Riegel, Otepka, Šíma- Sedláček.

cenu drobného přidržení sebral právě chybující gólman, ale k
nelibosti domácích se pokutový kop nekopal.
Kučera se pořádně zapotil také při Novotného střele a následné
dorážce Procházky z třiašedesáté minuty. Do vedení mohli
domácí jít dvanáct minut před koncem zápasu, ale zákrok
dne předvedl proti krásné Benešově hlavičce Kučera. Kladno
se ale nevzdávalo a za obrovské nasazení, které předvedlo
ve druhé půli, následovala odměna v podobě druhého gólu.
Zoubek zakroutil svůj centrovaný míč přesně na hlavu Dimitri
Tatanašviliho, který nedal Kučerovi šanci. Jihočeši nenašli ve
zbytku zápasu dostatek sil na zvrat a prohráli tak 2:1.

Důležité utkání, které se hrálo o šest bodů, sice začalo mírným
náporem Jihočechů, ale Krobův centrovaný míč z první minuty
domácí bránu neohrozil. Domácí Kladno se českobudějovickou
svatyni pokusilo ohrozil v šesté minutě, ale Novotného střela
postrádala potřebnou přesnost. Po čtvrthodině hry přišla
jihočeská útočná smršť, která začala rohovým kopem. Ten
sice ještě Kladno odvrátilo na další rohový kop, se kterým si
domácí celek také poradil, ale o další tři minuty později po faulu
Procházky na Hudsona si míč na vzdálenost jedenadvaceti
metrů postavil Rudolf Otepka a svou pověst špílmachra
dokonale potvrdil přesnou ranou k tyči, kterou nedal brankáři
Kostolanskému sebemenší šanci.
Dlouhé minuty bez výraznější šance vystřídala poslední
pětiminutovka prvního poločasu. Ta začala pumelenicí Holuba,
které v cestě do sítě zabránil Hunal. Další šanci na vyrovnání
Kladno mělo o minutu později, kdy si na roh naskakoval
Tatanašvili, ale jeho pokus se neujal. Mnohem nebezpečnější
byla akce ze třiačtyřicáté minuty, kdy si na Zoubkův rohový
kop naskočil Bartoš, ten míč posunul na zadní tyč, kde stál
volný Mráz, ale jeho pokus stihl brankář Kučera chytit ještě
před brankovou čárou. Domácí sice signalizovali, že míč již
brankovou čáru přešel, ale rozhodčí byli proti.
Do druhého poločasu naskočila obě mužstva ve stejných
sestavách, ale v úplně jiném rozpoložení. Zatímco domácí
do druhého poločasu naskočili jako vyměnění, hráči Dynama
úvod prospali a po právu inkasovali. To, co se nepovedlo v
padesáté minutě domácímu Benešovi, který trestuhodně minul
poloprázdnou branku, napravil aktivní Antonín Holub, který
si dokázal poradit s tříčlennou obranou Českých Budějovic
a poslal podél bezmocného Kučery míč do hostující brány.
Špatný druhý poločas v podání Jihočechů podtrhl po hodině
hry také jinak jistý brankář Kučera. Ten si místo klidného výkopu
zkomplikoval situaci poté, co nastřelil dobře postaveného
Tatanašviliho, který se rázem ocitl v gólové šanci. Tu mu za

Na podzim Jihočeši Antonína Holuba (vpravo) uhlídali, na
jaře jim ale dal gól.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ

Stanislav Procházka (trenér Kladna): „Hosté se sice
dostali do vedení, ale asi od 26. minuty jsme se začali
tlačit před jejich bránu a vytvářeli jsme si stále větší a větší
tlak. Před týdnem jsme byli odepisováni před zápasem na
Strahově a dnes jsme plnohodnotně v boji o záchranu. Proti
Budějovicím máme navíc nyní lepší vzájemné zápasy a to
může být také důležité.“
Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Domácí nás dnes
přehráli nasazením, bojovností, vůlí a velkou morálkou.
Sice jsme se v prvním poločase dostali do vedení, ale už ve
zbytku poločasu byli domácí hráči lepší. O poločase jsme
se snažili tým uklidnit a doufali jsme, že zvládneme úvod
druhé půle. Jenže náš výkon ve druhém poločase absolutně
nechápu, Kladno mělo jednu standardku za druhou a naši
hráči byli u všeho druzí. Domácí dnes ukázali, jak se hraje o
záchranu, a to jim hodně závidím.“
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ohlasy po zápase

Musíme změnit přístup k fotbalu,
uvědomoval si po kladnu otepka
Měl to být zápas, který mohl fotbalistům Dynama České
Budějovice víceméně zajistit prvoligovou příslušnost i v
příští sezoně. Místo toho ale tým Jaroslava Šilhavého na
hřišti předposledního Kladna padl a výrazně se tak přiblížil
sestupovým místům. Přitom Jihočeši nezačali vůbec špatně
a po poločase vedli 1:0, když se z přímého kopu trefil
Rudolf Otepka. „Vstřelený gól mě nakonec vůbec netěší.
Těšil by mě v situaci, kdyby nám přinesl nějaký bodový
zisk. Takovýto gól, co jsem dnes dal, je úplně k ničemu,“
hořekoval po zápase zklamaný Otepka.
Po domácí výhře nad Příbramí jeli fotbalisté Dynama
na Kladno s optimismem, který ještě ve dvacáté minutě
podpořil parádním gólem z přímého k opu O tepk a.
V následujících sedmdesáti minutách se ale celý zápas
změnil v nejčernější sen, který dopadl nejhůře, jak jen mohl.
„Takto po skončení zápasu je mi opravdu hrozně. Stejně jako
další hráči mám za výsledky týmu zodpovědnost, dnes jsme
zápas totálně nezvládli a situaci v tabulce jsme si hodně
zkomplikovali,“ šeptal po zápase rozhořčený Otepka.

prakticky nedostali za půlku. Nedokázali jsme držet balon,
prohrávali jsme všechny souboje, oni do toho naopak
chodili velmi důrazně a hodně nás přitlačili. Kladno nás
dnes porazilo větší bojovností. Domácí tým nám ukázal, jak
se v lize hraje o záchranu, my jsme k tomu takto rozhodně
nepřistoupili,“ kroutil Otepka po zápase nevěřícně hlavou.
Tři body, které Jihočeši Kladnu darovali, znamenají v boji
o setrvání v první lize velkou nepříjemnost. „Náš výkon ve
druhém poločase rozhodně neodpovídal boji o záchranu a
prohra na Kladně je pro nás velká komplikace,“ uvědomoval
si jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.
Důvody, proč Dynamo přestalo za stavu 0:1 hrát, hledal v hlavě
Otepka jen velmi těžko. „Po vstřelené brance jsme zbytečně
zalezli a ani balony nám nelétaly tak, jak bychom si přáli. Jak
jsem již ale říkal, hlavní příčinu vidím v prohraných osobních
soubojích. Nedokázali jsme podržet balon a dostávali se pod
tlak. Z tlaku pramenily standardky, na které tady mají Zoubka
a ten je zahrává velmi dobře, což také dnes potvrdil,“ byl si
Otepka vědom síly soupeře.
Jihočechy tak šest kol před koncem letošního ročníku
Gambrinus ligy dělí od sestupových míst pouhé tři body.
Nálada v kabině tak po skončení zápasu nebyla rozhodně
pohodová. „Teď po skončení zápasu jsme všichni plni emocí.
Musíme tenhle dnešní zápas hodit rychle za hlavu a musíme
se nyní začít soustředit hlavně za sebe. Nyní se už nemůžeme
dívat na týmy okolo, musíme sami začít makat, abychom ligu
v Budějovicích udrželi,“ dodal Otepka, který uznal, že již není
čas na nic dalšího čekat: „Okamžitě od zítřejšího tréninku se
ale musí změnit náš přístup k fotbalu. V kádru je nás osmnáct,
všichni jsme na jedné lodi a neseme tak zodpovědnost za
výsledky, které nyní podáváme.“ První šanci k napravení
pošramocené reputace mají Jihočeši hned v neděli 18.
dubna, kdy na Střeleckém ostrově přivítají Spartu Praha.
Radostí naopak po zápase na stadionu Františka Kloze zářil
kladenský Antonín Holub, jenž k obratu zavelel sólem přes
tři hráče zakončeným vyrovnávací trefou. „O přestávce jsme si
říkali, že na ně musíme vlétnout a do dvacáté minuty alespoň
vyrovnat, abychom s tím mohli ještě něco udělat. Ale ten gól
padl skutečně se štěstím. Tak se to ke mně nějak podivně
odrazilo a já to jen píchl špičkou,“ popisoval Holub.

Rudolf Otepka
Start do zápasu Jihočeši sice zvládli, jenže po vstřelené
brance zcela vyklidili hřiště a domácí fotbalisté naskytnuté
příležitosti beze zbytku využili. „Začali jsme velmi dobře,
jenže hned po vstřelení gólu jsme se dostali pod obrovský
tlak domácího týmu a ve druhém poločase jsme se

Pozastavil se také nad změnou trenéra. Vždyť po příchodu
Stanislava Procházky Kladno uhrálo ve dvou utkáních šest
bodů. „On je větší motivátor, v kabině je víc živo. Tohle asi
umí lépe,“ zhodnotil Holub, který si myslí, že hráči Kladna
budou mít i v dalších zápasech mnohem víc seběvědomí,
které chtějí prodat na Slavii a hlavně potom doma v dalším
veledůležitém souboji se Slováckem.
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rozpis gAmbrinus ligy, tabulka

Gambrinus liga 2009/2010
17. kolo: 27.2.2010
Bohemians Pr. - Slavia
Dynamo ČB - Teplice
Sparta
- Příbram
Ml. Boleslav
- Kladno
Olomouc
- Slovácko
Jablonec
- Bohemians 1905
- Ostrava
Plzeň
- Liberec
Brno

0:1
0:0
1:1
0:1
1:0
3:0
0:0
1:0

21. kolo: 24.3.2010
Bohemians Praha - Ostrava
Dynamo ČB
- Bohemians 1905
- Liberec
Slavia
- Slovácko
Teplice
- Ml. Boleslav
Olomouc
- Sparta
Jablonec
- Příbram
Plzeň
- Kladno
Brno

0:3
0:0
0:2
2:1
1:2
0:0
3:1
3:0

25. kolo: 17.4.2010
Bohemians Pr. - Ml. Boleslav 18. 4. 17:00
18. 4. 17:00
Dynamo ČB - Sparta
18. 4. 17:00
Slavia
- Kladno
18. 4. 19:30
Teplice
- Příbram
Slovácko
- Bohemians 1905 17. 4. 18:00
19. 4. 17:30
- Ostrava
Liberec
17. 4. 15:45
- Jablonec
Plzeň
17. 4. 18:00
- Olomouc
Brno

29. kolo: 8.5.2010
Bohemians Pr. - Plzeň
- Brno
Dynamo ČB
- Jablonec
Slavia
- Olomouc
Teplice
- Příbram
Slovácko
- Sparta
Liberec
- Ml. Boleslav
Ostrava
Bohemians 1905 - Kladno

30. kolo: 15.5.2010
15. 5. 17:00
Příbram
- Ostrava
15. 5. 17:00
Kladno
- Liberec
15. 5. 17:00
Sparta
- Teplice
15. 5. 17:00
Ml. Boleslav
- Slavia
Olomouc
- Bohemians Pr. 15. 5. 17:00
- Dynamo ČB 15. 5. 17:00
Jablonec
15. 5. 17:00
- Slovácko
Plzeň
- Bohemians 1905 15. 5. 17:00
Brno

18. kolo: 6.3.2010
- Dynamo ČB
Slavia
3:2
- Bohemians Pr.
Teplice
2:1
- Brno
Slovácko
0:2
- Plzeň
Liberec
0:2
- Jablonec
Ostrava
4:1
Bohemians 1905- Olomouc
2:0
- Ml. Boleslav 14.4. 17:30
Příbram
- Sparta
Kladno
0:1

22. kolo: 27.3.2010
Slovácko
- Dynamo ČB
- Jablonec
Liberec
- Slavia
Ostrava
Bohemians 1905- Teplice
- Bohemians Pr.
Příbram
- Olomouc
Kladno
- Brno
Sparta
- Plzeň
Ml. Boleslav

1:0
4:2
3:1
1:1
3:2
2:3
3:0
4:0

26. kolo: 24.4.2010
26. 4. 17:30
Bohemians 1905 - Ostrava
24. 4. 16:00
Příbram
- Liberec
25. 4. 17:00
Kladno
- Slovácko
Sparta
- Bohemians Pr. 24. 4. 16:00
25. 4. 17:00
Ml. Boleslav - Teplice
25. 4. 17:00
- Slavia
Olomouc
24. 4. 20:00
- Brno
Jablonec
- Dynamo ČB 24. 4. 16:00
Plzeň

19. kolo: 13.3.2010
Bohemians Pr. - Slovácko
Dynamo ČB - Liberec
Slavia
- Teplice
Ml. Boleslav
- Sparta
Olomouc
- Příbram
Jablonec
- Kladno
Plzeň
- Bohemians 1905
- Ostrava
Brno

1:1
1:1
0:0
1:2
3:1
1:0
3:0
1:1

23. kolo: 3.4.2010
Bohemians Praha - Kladno
Dynamo ČB
- Příbram
Slavia
- Bohemians 1905
Teplice
- Ostrava
Slovácko
- Liberec
Jablonec
- Olomouc
Plzeň
- Sparta
Brno
- Ml. Boleslav

1:4
2:1
3:0
0:1
0:0
3:1
2:2
2:3

27. kolo: 1.5.2010
Bohemians Pr. - Jablonec
Dynamo ČB - Olomouc
Slavia
- Příbram
Teplice
- Kladno
Slovácko
- Ml. Boleslav
Liberec
- Bohemians 1905
- Sparta
Ostrava
- Plzeň
Brno

0:1
3:1
2:3
0:1
2:0
1:2
1:3
4:0

24. kolo: 10.4.2010
Liberec
- Teplice
- Slovácko
Ostrava
Bohemians 1905 - Bohemians Pr.
- Brno
Příbram
- Dynamo ČB
Kladno
- Slavia
Sparta
- Jablonec
Ml. Boleslav
- Plzeň
Olomouc

1:0
3:2
odl.
3:1
2:1
1:0
1:2
1:0

28. kolo: 5.5.2010
Příbram
- Bohemians 1905
- Ostrava
Kladno
- Slovácko
Sparta
Ml. Boleslav - Dynamo ČB
- Liberec
Olomouc
- Teplice
Jablonec
- Slavia
Plzeň
- Bohemians Pr.
Brno

20. kolo: 20.3.2010
- Brno
Teplice
- Slavia
Slovácko
- Bohemians
Liberec
- Dynamo ČB
Ostrava
Bohemians 1905- Ml. Boleslav
Příbram
- Jablonec
Kladno
- Plzeň
Sparta
- Olomouc

RK. TÝM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AC Sparta Praha
FC Baník Ostrava
FK Baumit Jablonec
FK Teplice
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
SK Sigma Olomouc
SK Slavia Praha
FC Slovan Liberec
1. FK Příbram
1. FC Brno
Bohemians 1905
SK Dynamo ČB
1. FC Slovácko
SK Kladno
FC Bohemians Praha

ZÁP

V

R

P

SKÓRE BODY

+/-

24
24
24
24
24
23
24
24
24
23
24
23
24
24
24
23

13
14
14
12
11
10
10
9
9
9
8
6
5
6
6
4

11
6
5
8
7
4
4
7
4
3
6
7
8
4
2
2

0
4
5
4
6
9
10
8
11
11
10
10
11
14
16
17

33:11
38:21
31:23
36:23
31:24
39:31
37:31
30:25
28:31
28:31
24:32
14:23
20:29
22:33
22:40
23:48

14
9
11
8
7
-2
-2
-2
-5
-3
-3
-11
-13
-14
-16
-22

50
48
47
44
40
34
34
34
31
30
30
25
23
22
20
14

8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00

2. 5. 16:00
2. 5. 16:00
2. 5. 16:00
1. 5. 20:00
1. 5. 20:00
1. 5. 16:00
2. 5. 18:15
1. 5. 18:20

5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30

Nejlepší střelci Gambrinus ligy
10 - Kulič (Boleslav)
9 - Ordoš (Olomouc)
8 - Šultes (Olomouc)
7 - Lička (Ostrava), Bakoš (Plzeň), Wilfried
(Sparta)
6 - Došek (Brno), Mahmutovič (Teplice),
Jeslínek (Bohemians), Lafata (Jablonec),
Huňa (Příbram)
5 - Hloušek (Slavia), Ibe (Boh. Praha),
Pavlík (Jablonec), Mareš (Teplice),
Mičola (Ostrava), Sylvestre (Ml. Boleslav),
Švancara (Slovácko), Štohanzl (Boh.1905)
Brankáři s čistými konty
14 - Blažek (Sparta)
9 - Daněk (Plzeň), Kučera (Dynamo ČB),
Sňozík (Bohemians 1905), Bureš (Brno)
8 - Grigar (Teplice), Špit (Jablonec)
7 - Baránek (Ostrava)
5 - Krbeček (Příbram)
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o soupeři

Představujeme našeho dnešního soupeře

AC SPARTA PRAHA
Rok založení: 1893
Klubové barvy: červená, modrá, žlutá
Stadion: Generali Arena (20.565 diváků)
Webové stránky: www.sparta.cz
Nejlepší umístění: 1. místo (31x)
Nejvyšší výhra: 12:1 nad Mor. Slavií Brno (1933/34)
Nejvyšší prohra: 0:6 se Slovanem Bratislava (1977/78)
Nejlepší střelec v historii: Oldřich Nejedlý - 162 gólů

Posledních pět let
1.místo

1.místo

2.místo 2.místo

5.místo

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Posledních pět zápasů v Gambrinus lize
20.3.
24.3.
28.3.
5.4.
12.4.

Sparta
Jablonec
Sparta
Plzeň
Sparta

-

Olomouc
Sparta
Brno
Sparta
Slavia

4:0
0:0
3:0
2:2
1:0

Střelci týmu v letošní sezoně

Sparta se na Střeleckém ostrově v letošní sezoně již jednou představila, v poháru
Ondrášovka cup vyhrála drtivým výsledkem 5:0.
Foto František Panec
Vzájemná bilance soupeřů
Fotbalisté pražské Sparty patří k nejméně oblíbeným
soupeřům Dynama České Budějovice. Od vzniku
samostatné české ligy se Jihočeši s tímto soupeřem v první
lize střetli celkem sedmadvacetkrát a hned v osmnácti
zápasech odešli jako poraženi. Vedle pěti remíz se tak tým
z jihu Čech mohl z vítězství radovat pouze čtyřikrát.
Zcela výmluvné je také skóre vzájemných utkání. Zatímco
Jihočeši dokázali zaznamenat pouhých osmnáct branek,
naopak míč ze sítě lovili budějovičtí brankáři celkem
jednašedesátkrát! Přestože statistiky vzájemných zápasů
hovoří jasně pro letenský tým, vzpomínají Jihočeši v
posledních letech na dobré výsledky. V posledních dvou
zápasech na Letné uhráli bod za remízy a v roce 2007 si navíc
připsali na domácím stadionu jednu výhru a jednu remízu.
Fotbalisté Dynama se s pražským soupeřem střetli v rámci
letošní sezony hned třikrát. Vedle ligové remízy 1:1 došlo
také na měření sil v rámci poháru Ondrášovka Cup. V něm
jasně dominovali Letenští, kteří nejprve na Střeleckém
ostrově vyhráli drtivým výsledkem 5:0 a svou nadvládu pak
potvrdili i domácí výhrou v odvetě 1:0.

7 - Bony Wilfried
4 - Václav Kadlec
Igor Žofčák
Jan Holenda
Libor Sionko
3 - Ondřej Kušnír
Juraj Kucka
2 - Kamil Vacek
1 - Roman Hubník
Martin Zeman

Poslední vzájemný zápas
Přestože v poháru Ondrášovka cup fotbalisté Dynama proti
Spartě zcela selhali, v důležitém ligovém zápase, který byl
zároveň premiérou pro trenéra Jaroslava Šilhavého, dokázali
na hřišti Sparty uhrát bod za remízu 1:1.
Letenský celek byl v celém průběhu zápasu aktivnějším
týmem, což také hned ve 13. minutě potvrdil gólem Bony
Wilfried. Zodpovědně bránící Jihočeši ale v dalším průběhu
zápasu čekali na svou šanci, kterou beze zbytku využil deset
minut před koncem utěšenou ranou zpoza vápna Hudson.
Překvapení Sparťané pak nenašli dostatek sil na zvrat a zápas
tak skončil nerozhodně.
17. října 2009
AC SPARTA PRAHA - SK DYNAMO ČB 1:1 (1:0)
Branky: 13. Wilfried - 80. Hudson
Sestava Sparty: Blažek - Kušnír, Řepka, Hubník, Pamić Kalouda, Kucka, Vacek, Zeman (77. Prudnikov) - Wilfried,
Holenda (46. Kadlec).
Sestava Dynama: Kučera - Riegel, Jarabica, Hunal (74. Krob),
Žižka - Mezlík (78. Hudson), Doležal, Černák, Dolejš - Meszároš Ondrášek (49. Sedláček).
prodej a pokládka
podlahových
krytin

o soupeři
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Osobnost v dresu AC Sparta Praha

TOMÁŠ
ŘEPKA

Tomáš Řepka (* 2. ledna 1974) je tvrdý obránce, který se narodil ve Slavičíně u Zlína a svou fotbalovou kariéru poprvé odstartoval
v TJ Brumov. V patnácti letech si ho vyhlédl nedaleký Zlín, ale v sezoně 1991/1992 se stěhoval do Baníku Ostrava, kde strávil čtyři
roky a nabíral ligové zkušenosti v těžkých zápasech. Důrazného a talentovaného obránce si brzy všimli i na Letné, kam přestoupil v
roce 1995. Hned ve svém prvním ročníku v rudém dresu vstřelil tři ligové branky a postupně se vypracoval ve špičkového zadáka,
jehož výkony neunikly ani reprezentačním trenérům.
Tomáš Řepka, který předtím získal i titul Mistra Evropy do 16 let, v této době začal sbírat pravidelné starty v seniorské reprezentaci.
Celkově za národní tým odehrál 45 zápasů a vstřelil jeden gól v kvalifikačním utkání ME 2000 proti Skotsku. V osudové kvalifikaci
na MS 2002 v Japonsku a Jižní Koreji se jeho reprezentační osud naplnil. V barážovém utkání v Bruselu po konfliktu s protihráčem
byl švýcarským rozhodčím Meierem vyloučen, čímž se defacto uzavřela jeho kariéra v dresu se lvíčkem na prsou. V té době již byl
tvrdý zadák hráčem italské Fiorentiny, kam ze Sparty přestoupil po sezoně 1997/1998.
V dresu „Fialek“ odehrál tři sezony, nevstřelil žádný gól, přesto patřil k nejlepším obráncům italské Serie A a jeho výkony neunikly
pozornosti skatů z britských ostrovů. Nakonec své služby propůjčil slavnému West Hamu United. V pěti sezonách, z toho dvou
druholigových, se stal doslova miláčkem fanoušků „Kladivářů“ a opět podával stabilně vynikající výkony. Po osmi letech strávených
v cizině se Tomáš Řepka vrátil zpět do české ligy. V lednu 2006 se mu splnilo jeho přání a přišel zpět na Letnou, přičemž se okamžitě
stal největší osobností ligy.
Informace www.sparta.cz, foto František Panec
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Petr Benát

Petr Benát chce týmu v těžkých
chvílích maximálně pomoci
Sezona 2009/2010 nebude pro devětadvacetiletého
záložníka Dynama Petra Benáta sezonou, na kterou bude v
budoucnu příliš v dobrém vzpomínat. Špílmachra Jihočechů,
jenž se udělal během předchozí sezonu v klubu velké jméno
a právem byl fanoušky zvolený nejlepším hráčem sezony
2008/09, trápí letos jedny zdravotní komplikace za druhými.
V létě neabsolvoval spolu s týmem celou přípravu a podobně
na tom byl i v zimě, kdy se dával
dohromady po artroskopii
kolene. První optimistické hlasy
sice hovořily o tom, že by mohl
být trenérům k dispozici na
začátku jara, avšak nyní, šest kol
před koncem letošní sezony v
základní sestavě stále nefiguruje.
„Nyní jsem ale již stoprocentně
fit a každý zápas, který odehraji
za B-tým v ČFL mi napomáhá
dostat se do zápasového rytmu,“
prozrazuje Petr Benát, který by
se před koncem jara ještě rád
vrátil do sestavy ligového áčka,
které usilovně bojuje o záchranu
první ligy.
Fanoušci Dynama na návrat
Petra Benáta do sestavy čekají
jako na smilování boží. Technický
záložník byl v loňské ligové
sezoně přesvědčivě nejlepším
hráčem týmu, což i příznivci
Dynama ocenili i v pravidelném
webovém hlasování o nejlepšího
hráče sezony. Benát s velkým náskokem před ostatními
spoluhráči hlasování vyhrál a zařadil se tak mezi předchozí
výherce ankety, kterými byli například Karel Poborský, Marek
Kulič nebo Jaroslav Černý.
Profil Petra Benáta
Petr Benát (*20. května 1980) začínal s fotbalem v Obelexu
Jílové. Ještě jako žák přestoupil do Teplic, odkud si odskočil
na vojnu do Žatce a následně také do druholigového
Chomutova. Členem A-týmu Teplic se stal od roku 2003
a v únoru roku 2004 si také připsal první ligový start proti
Olomouci. V témže roce vstřelil svou první branku do sítě
Brna. V následujících sezonách ale příliš příležitostí v A-týmu
Severočechů nedostával, a tak uvítal možnost přestoupit do
Dynama České Budějovice. Na jihu Čech se stal okamžitě
oporou záložní řady. Ve své první sezoně za Dynamo
nastoupil ve třiceti zápasech a zaznamenal sedm branek.

Výborné výkony Benáta v dresu Dynama nezůstaly dlouho
bez povšimnutí. V květnu roku 2009, kdy se na jeden zápas
chopil reprezentace kouč František Straka, dostal budějovický
špílmachr pozvánku do reprezentačního A-týmu. Přestože
nakonec reprezentační dres v zápase proti Maltě Petr Benát
neoblékl, možnosti být reprezentantem si nesmírně vážil.
„Určitě to pro mě byla velká čest. Samozřejmě jsem vnímal,
za jakých okolností reprezentační
výběr tehdy vznikl, přesto se mé
jméno ocitlo mezi dvaadvaceti
dalšími vybranými hráči a to mi
udělalo velkou radost,“ vzpomíná
Benát na slastné okamžiky.
Přestože ani v mládežnických
kategoriích nikdy za Českou
republiku ve fotbale nenastoupil,
zkušenosti s reprezentací přesto již
má. „Před pěti nebo šesti lety jsem
byl ve futsalové reprezentaci,“ říká
s úsměvem odchovanec Obelexu
Jílové.
Petr Benát byl bezesporu
největším překvapením celé
sezony. V Teplicích odstavený
záložník dokázal fanouškům
rozdávat radost a právě na jeho
technické finesy a fotbalové
nápasy se do ochozů stadionu na
Střeleckém ostrově chodilo. Nic
nenasvědčovalo tomu, že by se
následující sezona měla odvíjet
od jiného scénáře a velké věci
čekali fanoušci i trenéři Dynama od Petra Benáta i v letošní
sezoně.
Během letní pauzy ale nemohl kvůli problémům s třísly
naplno trénovat a to se projevilo i na samotném startu ligy.
Vždyť během letní pauzy absolvoval pouze třicet minut
zápasového zatížení během generálky na ligu doma s
Jihlavou. V prvním kole sezony se ale přesto objevil v základní
sestavě a dobrým výkonem se podílel na domácí remíze se
silným Jabloncem. Následující dvě utkání na hřišti Bohemians
Praha a v Teplicích ale kvůli zdravotním problémům musel
vynechat a do sestavy se pak vrátil až ve čtvrtém kole proti
Slavii.
O tom, že sezona 2009/2010 nebudou tou, která se do kariéry
Petra Benáta zapíše zlatým písmem, se rozhodlo 4. října, kdy
si tvůrce budějovické hry poranil v zápase s Kladnem koleno.
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Návrat po zranění

V loňské sezoně měl Petr Benát více důvodů k radosti než letos.
Foto František Panec
„Následujících čtrnáct dnů jsme se rozhodl zkusit zranění léčit
konzervativně a čekali jsme, co noha udělá, když bude mít klid.
Koleno se nelepšilo, a tak jsem 20. října podstoupil operaci,
která byla v dané chvíli nezbytná,“ popisuje s odstupem času
nepříjemné okamžiky. Předoperační diagnóza byla velice
nepříjemná - prasklý meniskus a natržený zadní křížový vaz
v koleni. Sečteno a podtrženo - dva měsíce ortéza na noze
a absolutní klid. „Nohu jsem začal pomalu rozhýbávat až 17.
prosince, kdy mi ortézu sundali,“ vzpomíná Benát.

dočkal na začátku dubna i přímo na Střeleckém ostrově, kdy
nastoupil do utkání proti Příbrami. Nikomu v tu chvíli nevadilo,
že odehrál jako střídající hráč pouhé dvě minuty v samém
závěru zápasu. „Že budu hrát hned v základu, s tím samozřejmě
nepočítám. Ale těch dvacet minut či jakákoli jiná část zápasu,
do které zasáhnu, by mi měla pomoci k tomu, abych se do toho
zase postupně dostával. Doufám ale, že forma bude taková,
abych později mohl zase nastupovat v základní jedenáctce,“
uzavírá populární Beny.

U
podobných
zranění
následuje
dlouhodobá
rekonvalescence, což se potvrdilo i v případě Petra Benáta.
Optimistické předpovědi se nenaplnily a ač rodák ze severu
Čech absolvoval přípravu s A-týmem, herního zatížení se
prakticky v přípravě nedočkal. První zápasy odehrál až v
dresu třetiligové juniorky, která měla zimní přípravu o něco
delší než ligový A-tým. „Byl jsem ale samozřejmě moc rád, že
jsem s mohl zahrát alespoň za béčko. Od poloviny března
se dá navíc trénovat na přírodní trávě a to je v mojí situaci
samozřejmě daleko lepši než umělá tráva,“ dodává důležitou
skutečnost.

Do konce letošního ročníku Gambrinus ligy zbývá posledních
šest kol a Jihočeši se nacházejí v nelehké situaci. I po prohře
na Kladně mají sice záchranu v nejvyšší české soutěži stále
ve svých rukou, přesto je při pohledu na rozlosování nečeká
nic jednoduchého. „Moc dobře si uvědomujeme, že nás od
sestupových příček dělí pouhé tři body. I když nemáme v
závěru sezony lehký los, musíme se v každém zápase porvat o
body. Pokud zvládneme domácí zápasy, tak pevně věřím, že se
v lize udržíme,“ říká na závěr Petr Benát, který doufá, že týmu co
nejdříve pomůže přímo na hrací ploše..

Vedle přípravných zápasů za béčko stihl Petr Benát nakonec
za třetiligovou juniorku odehrát i dva soutěžní zápasy v ČFL,
což také kvitoval s povděkem: „Já půl roku nehrál zápas, to
určitě musí být někde znát. I v tréninku se už ale cítím dobře a
totéž platilo o těch dvou zápasech, co jsem za béčko odehrál.
Právě tyto zápasy mi pomohly rychle získat nějakou jistotu i
sebedůvěru v osobních soubojích.“ Velkého aplausu se pak

Petr BENÁT

#7

Narozen:
Výška / váha:
Post:

20. 5. 1980
184 cm / 75 kg
Ofenzivní záložník
		

Kariéra:

2001 - 2003 Chomutov /2.liga/
2003 - 2008 FK Teplice
2008 - ???? Dynamo České Budějovice

utkání

góly

31
86
39

0
5
7
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SK Dynamo pro fanoušky

Mega řecko
24.4. - 25.7.2010
Společnost Hrát2Objevovat, o.p.s. přiváží do Č. Budějovic unikátní interaktivní výstavu MEGA ŘECKO.
Pod záštitou primátora města Č. Budějovice Mgr. Juraje Thomy a hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly se v KD Slávie v Č. Budějovicích od 24. dubna do 25.
července 2010 uskuteční interaktivní výstava MEGA ŘECKO.
Svými exponáty přiblíží dětem i dospělým vše, čím staří Řekové přispěli k pokroku v
oblasti vědy, techniky a umění. Výstava (pojem není úplně přesný, protože exponáty nevyžadují tiché prohlížení detailů, ale naopak dotýkání, komunikaci a aktivitu)
vytvořená světově uznávaným vídeňským muzeem Zoom Kindermuseum umožní
dětem, jejich rodičům i učitelům hravým způsobem objevit, kolik z našeho vnímání
okolního světa pochází ze starověkého Řecka.

Mega řecko

V rámci výstavy se ve středu 23. 6. 2010 uskuteční na Sokolském ostrově Olympiáda. Děti i dospělí si budou moci přiblížit
atmosféru řeckých olympijských her v různých sportovních a zábavních aktivitách.
Podrobnosti, rozvrh akcí a on-line formulář k rezervaci termínů pro školní skupiny naleznete na www.hrat2objevovat.cz

24.4. - 25.7.2010

Během konání výstavy bude probíhat návštěvnická soutěž o zájezd do Řecka.

POLOČASOVÁ TOMBOLA O CENY V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 30.000 KČ!
Každý z fanoušků, který si před zápasem nebo v průběhu prvního poločasu zakoupí očíslovaný zápasový
zpravodaj, má šanci vyhrát během poločasového losování tomboly jednu z velice lákavých cen!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Forward – poukázka na zahradní krb 			
OTRE – poukázka na prodloužený víkend na Lipně		
Garnea – poukázka na odběr zboží			
Garnea – poukázka na odběr zboží			
Garnea – poukázka na odběr zboží		
Permanentka na sezonu 2010/2011			
Permanentka na sezonu 2010/2011			
Boutique Peetr´s room – poukázka na odběr zboží		
Boutique Peetr´s room – poukázka na odběr zboží		
Gigacomputer – poukázka na odběr zboží			
Restaurace Maštal – poukázka do restaurace		
Orient Spa – poukázka na procedury			
Bowling – poukázka od TJ Dynamo na 2h			
Jihokov – skládací nábytek				
Jihokov – skládací nábytek				
Gambrinus 12° – karton piva				
Gambrinus 12° – karton piva				
Dárkový koš od firmy Bratři Zátkové			
Cinestar – 2 vstupenky do multikina			
Cinestar – 2 vstupenky do multikina			
Cinestar – 2 vstupenky do multikina			
Originální suvenýry s logem SK Dynamo ČB			

10.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
1.500 Kč
1.500 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
350 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
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Partneři SK Dynamo
 

design & press by

duben

www.iface.cz

pá 09

DJ PETER KAY
(Meccamix, Duplex Praha)
Jeho taneãní sety vás zvednou ze Ïidle.
Extra panáková jízda, v‰echny míchané panáky
za 25 Kã (nápojov˘ lístek str. 11, 12)

pá 16
so 17

www.barzlutaponorka.cz

pá 23
so 24

pá 30

CLASSICS VÍKEND
Ochutnejte na‰e verze klasick˘ch koktejlÛ
Martiny Dry cocktail, Gimlet, James Bond Martini,
Negroni, Manhattan (nápojov˘ lístek str. 4)

SEXY VÍKEND
Ochutnejte na‰e nové koktejly, které vás
pﬁivedou do nálady na lásku i nûco víc!
Sukniãkáﬁ (Vodka Zubrovka, malinové pyré,
ãerstv˘ meloun)
Italsk˘ milenec (Hru‰kové pyré, malinov˘ likér,
Prosecco)
cel˘ víkend za 69 Kã

DJ JIRKA JEÎEK
(Rádio KISS Jâ)
Roztanãete Îlutou ponorku
Oblíben˘ koktejl Cuba Libre cel˘ veãer za 65 Kã

KOKTEJL MùSÍCE — LAST MINUTE
(Havana Reserva, bílé portské víno, skoﬁicov˘ sirup, jableãn˘ dÏus,
Bohemia Regia demi sec) cel˘ mûsíc za 90 Kã

Každý, kdo v restauraci McDonald's
předloží kupón z této stránky, získá
k zakoupenému Výhodnému menu

druhé zdarma
Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonice ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55

SK DYNAMO ČB
AC SPARTA PRAHA
Platnost kupónu
do 2. 5. 2010
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Juniorka v ČFL

Kanonáda proti
Karlovým Varům

Béčko otočilo zápas
s Vltavínem
3. dubna 2010, 21. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 225

LOKO VLTAVÍN - SK DYNAMO „B“

10. dubna 2010, 22. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 200

SK DYNAMO „B“ - KARLOVY VARY

6:2 (1:1)

2:3 (1:0)
BRANKY: 34. Ševr, 62. Kobler - 75. a 85. Klavík, 66. Šibčič
ŽK: Rakovan, Kaňák (oba CBB)
SESTAVA VLTAVÍNU: Pokorný - Hebnar, Ševr, Bureš,
Hájek - Kobler, Kuchař, Kryštof, Hradecký (69. Uhlíř) Krimlák, Marčík.
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Koutný, Homoláč, P. Novák,
Šimánek (65. Rein) - Šibčič, Lima, Rakovan, Bambule Kaňák (87. Peroutka), Timm (65. Klavík).
Vltavín měl partii s Jihočechy více než slibně rozehranou. V 62.
minutě vedl rozdílem dvou branek. Nejprve se po Kuchařově
rohu trefil expříbramský stoper Vlastimil Ševr a půl hodiny
nato přidal druhý gól opět po rohovém kopu Kuchaře Petr
Kobler, když potrestal zaváhání gólmana Křížka.
Posledních 25 minut ale patřilo rezervnímu celku z jihočeské
metropole, který do té doby nastřádal i s podzimem čtyři
nerozhodné výsledky po sobě. Už po čtyřech minutách
vstřelil kontaktní gól Zlatan Šibčič. Budějovičtí vsadili vše na
jednu kartu. Kouč Lerch vyslal najednou do hry debutujícího
exdorostence Reina a útočníka Klavíka, který se v posledních
zápasech trápil.
A právě písecký odchovanec, který se na jih vrátil loni z
pražské Slavie, se stal hrdinou závěrečných minut. V 75.
minutě přetavil Adam Klavík přesný centr ve vyrovnání
a šok zasadil Pražanům pět minut před koncem, kdy
vydařenou ranou z dálky podruhé překonal Pokorného!

BRANKY: 28., 49. a 72. Kaňák, 82. Šimánek, 84. Klavík, 86.
Timm - 34. Vlček, 80. Psohlavec
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Bakala (84. Peroutka),
Homoláč, Novák, Leština (78. Šimánek) - Šibčič, Bambule,
Rakovan, Jasanský (63. Timm) - Klavík, Kaňák.
SESTAVA K. VARŮ: Četverik - Staněk (78. Sikora), Hrabáč,
Kubice - Blažek, Tichota, Vůjtěch, Vlček (62. Geňo), Hrubý Psohlavec, GibalaVejmelka), Tlustý (60. M. Novák).
V rámci 22. kola České fotbalové ligy se na Složišti odehrálo
velice korektní utkání mezi juniorkou Dynama a Karlovými
Vary, které nakonec lépe skončilo pro domácí tým. Oba
celky vstoupily do zápasu s velkým nasazení a od úvodních
minut se hrálo od brány k bráně. První vážnější šanci si ve
20. minutě připsali domácí, kdy po Kaňákově akci nedokázal
míč mezi tři tyče usměrnit Klavík. O osm minut později se
ale již poprvé měnilo skóre, důrazný a dobře hrající Klavík
se ve vápně srazil s protihráčem, nikým nehlídaný Michal
Kaňák vlétl do pokutového území, kde podél vybíhajícího
brankáře Četverika vstřelil první gól Dynama - 1:0. Hned
ve 34. minutě bylo ale srovnáno, kdy po zaváhání obrany
vyrovnal Tomáš Vlček. V dalším průběhu první půle to byli
hosté, kteří byli mírně aktivnější, když se ale nedokázal na
jedné straně prosadit Miloš Gibala a na druhé pak ani
Jasanský, odcházelo se do kabin za stavu 1:1.
Pokud byli fanoušci po poločase spokojeni s dvěma
vstřelenými góly, ve druhé pětačtyřicetiminutovce
nemohli věřit vlastním očím. Hned v 52. minutě po krásné
individuální akci obešel Michal Kaňák Staňka, následně
přehodil Četverika bylo to 2:1 pro Dynamo. Hosté opět za
nepříznivého stavu zvýšili své úsilí, jenže místo gólové šance
zvýšili na rozdíl dvou branek v 72. minutě svým třetím gólem
v zápase Michal Kaňák, který převzal na hranici vápna,
obešel hostujícího brankáře a pohodlně zakončil. Jihočeši
ale neměli zdaleka vyhrálo. Hned v 79. minutě podklouzl
smolně Homoláč, míč se mezi obránci dostal k Martinu
Psohlavcovi a bylo to opět pouze o gól - 3:2.
Domácí fotbalisté neměli ale ani šanci znervóznět. Minutu po
obdržené brance totiž zpoza vápna napřáhl Josef Šimánek,
jehož tečovaná střela skončila přesně v šibenici hostující
brány. V 82. minutě podnikli domácí do otevřené obrany
Varů rychlé brejk a do přesné přihrávky Bakaly stačilo Adamu
Klavíkovi nastavit pouze nohu - 5:2. Pro nejvěrnější fanoušky
si pak domácí fotbalisté nechali i šestou branku. V probíhající
86. minutě šel Kaňák z velkého úhlu sám na branku, jako na
zlatém podnosu přihrál Mariánu Timmovi, který uzavřel
skóre sobotního zápasu na konečných 6:2 pro Dynamo.

tel.: 381 282 125
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JUNIORKA V ČFL

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2009/2010
ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL
Kolo

Termín

Zápas

Podzim

Jaro

18. kolo

Sobota, 13. 3. 2010 SK Dynamo ČB B - Česká Lípa

2:2 1:1

19. kolo

Sobota, 20. 3. 2010 Sezimovo Ústí - SK Dynamo ČB B

1:0 0:0

20. kolo

Sobota, 27. 3. 2010 SK Dynamo ČB B - Králův Dvůr

1:3 1:1

21. kolo

Sobota 3. 4. 2010 Loko Vltavín - SK Dynamo ČB B

0:2 2:3

22. kolo

Sobota 10. 4. 2010 SK Dynamo ČB B - Karlovy Vary

1:1 6:2

23. kolo

Sobota, 17. 4. 2010 Ovčáry - SK Dynamo ČB B

1:0

-:-

33. kolo

Středa, 21. 4. 2010 SK Dynamo ČB B – Liberec B

0:0

-:-

24. kolo

Neděle, 25. 4. 2010 SK Dynamo ČB B - Varnsdorf

1:3

-:-

25. kolo

Neděle, 2. 5. 2010 Viktoria Žižkov B - SK Dynamo ČB B

1:2

-:-

26. kolo

Sobota, 8. 5. 2010 SK Dynamo ČB B - Vyšehrad

0:3

-:-

Středa, 12. 5. 2010 Písek - SK Dynamo ČB B

0:3

-:-

27. kolo

Sobota, 15. 5. 2010 Jablonec B - SK Dynamo ČB B

2:2

-:-

28. kolo

Sobota, 22. 5. 2010 SK Dynamo ČB B – Motorlet

1:4

-:-

29. kolo

Sobota, 29. 5. 2010 Ml. Boleslav B - SK Dynamo ČB B

0:2

-:-

34. kolo

32. kolo

Středa, 2. 6. 2010 Slavia B - SK Dynamo ČB B

1:2

-:-

30. kolo

Sobota, 5. 6. 2010 SK Dynamo ČB B - Plzeň B

1:2

-:-

0:3

-:-

31. kolo
RK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobota, 12. 6. 2010 SK Dynamo ČB B - Hlavice
TÝM
FK Spartak MAS Sez.Ústí
TJ Sokol Ovčáry
SK Slovan Varnsdorf
FC Písek
SK Hlavice
FK Králův Dvůr
SK Slavia Praha B
Loko Vltavín
Arsenal Česká Lípa
1.FK Karlovy Vary
SK Dynamo ČB B
FC Viktoria Plzeň B
FC Mladá Boleslav B
FC Slovan Liberec B
FK Viktoria Žižkov B
FK BAUMIT Jablonec B
SK Motorlet Praha
FK Slavoj Vyšehrad

ZÁP.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
11
9
10
9
9
8
9
9
7
7
8
8
8
7
7
7
6
6

R
6
10
4
6
5
8
4
4
9
9
6
5
5
7
6
4
5
3

P
5
3
8
7
8
6
9
9
6
6
8
9
9
8
9
11
11
13

SKÓRE BODY +/33:23
24:15
29:24
32:34
32:28
31:32
33:25
22:26
30:24
34:32
31:31
26:24
25:31
23:29
27:32

28:27
25:38
22:32

39
37
34
33
32
32
31
31
30
30
30
29
29
28
27

25
23
21

6
4
1
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-3
-4
-4
-5
-6
-8
-10
-12

jméno
BRANKÁŘI
Vít Pešula
Jakub Vlk
OBRÁNCI
Radislav Bakala
František Bambule
Pavel Novák
Jiří Peroutka
Karel Sláma
Josef Šimánek
ZÁLOŽNÍCI
David Homoláč
Michal Pliška
Michal Rakovan
Filip Rein
Zlatan Šibčič
ÚTOČNÍCI
Michal Kaňák
Adam Klavík
Marián Timm

hlavní trenér
asistent trenéra
hrající asistent
kustod
masér
lékař

narozen

výška

váha

17. 3. 1988 192 cm 89 kg
29. 12. 1990 190 cm 85 kg
22. 4. 1990
29. 3. 1989
30. 11. 1989
31. 12. 1982
25. 7. 1991
3. 5. 1990

181 cm
185 cm
186 cm
183 cm
190 cm
180 cm

73 kg
83 kg
70 kg
77 kg
77 kg
75 kg

12. 10. 1973
8. 2. 1989
15. 4. 1989
15. 1. 1991
17. 6. 1990

181 cm
180 cm
184 cm
170 cm
181 cm

76 kg
71 kg
77 kg
70 kg
74 kg

16. 7. 1988 174 cm 70 kg
16. 4. 1990 185 cm 85 kg
7.1. 1990 181 cm 72 kg

Jiří Lerch
Zdeněk Čadek ml.
David Homoláč
Jan Dvořák
Václav Kolář
MUDr. František Franc

Nejlepší střelci Dynama v ČFL
5 - Michal Kaňák
4 - Adam Klavík
Martin Jasanský
3 - Michal Mašát
2 - Pavel Mezlík
Jan Svátek
Zdeněk Ondrášek
1 - Adam Klavík
Rastislav Bakala
Michal Pliška
Michal Kaňák
Michal Mácha
Jiří Peroutka
Everson Alan De Lima
Zlatan Šibčič
Josef Šimánek

Žluté karty hráčů Dynama v ČFL
8 - Svátek
3 - Bakala
2 - Timm, Bakala, Peroutka, P. Novák
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Klavík s kaňákem stříleli ostrými

Útočníci juniorky v posledních
zápasech nebývale ožili
Tři góly v posledních dvou zápasech. Taková je bilance dvou
útočníků třetiligové juniorky Dynama České Budějovice.
Zápas 21. kola na hřišti Vltavínu ovládl dvěma góly
dlouhán Adam Klavík a hned v následujících zápase doma
s Karlovými Vary dal o sobě vědět i Michal Kaňák, který
zaznamenal dokonce hattrick. Na vítězství 6:2 se podílel
jednou brankou právě i Adam Klavík. „Obou vítězství si
moc vážíme, především to na Vltavínu bylo letos vůbec
první na půdě soupeře,“ připomněl zajímavou skutečnost
Adam Klavík.

době nastupoval většinou jako střídající hráč. Snad mi dvě
vstřelené branky pomohou k návratu do základní sestavy,“
přál si Klavík po zápase s Vltavínem.
Přání se mladému budějovickému útočníkovi splnilo a o týden
později se doma na Složišti ocitl v zápase s Karlovými Vary
v základní sestavě. Vzestup formy potvrdil další vstřelenou
branku. Důležité utkání, které přineslo trochu překvapivé
vysoké vítězství Dynama 6:2, mělo ale jinou hvězdu. Konto
karlovarského týmu totiž třemi góly zatížil další mladý útočník
budějovického Dynama Michal Kaňák. „Tři góly jsem nikdy
v životě nedal. Ani v žácích nech,“ culil se po zápase rtuťovitý
štírek.
Přestože byla po zápase s Karlovými Vary pozornost upřena
především na třígólového Kaňáka, řeč přišla samozřejmě
i na Adama Klavíka. „Za všechny ty tři góly, co jsem vstřelil,
musím poděkovat právě Adamovi, ten totiž podal výjimečný
výkon,“ řekl Kaňák, jehož spolupráce s Klavíkem byla naprosto
vzorová.

Gólová radost Adama Klavíka.
Utkání na hřišti silného Vltavínu nevypadalo ze strany
Jihočechů vůbec dobře. Tým Jiřího Lercha prohrával po
hodině hry 0:2 a nic nenasvědčovalo tomu, že by Dynamo
mělo v zápase uhrát nějaké body. „Zápas se pro nás až do
druhé obdržené branky nevyvíjel vůbec dobře. Soupeř
byl jednoznačně lepší. Na druhou stranu náš výkon za
posledních třicet minut byl jednoznačně nejlepší, jaký jsme
v letošní sezoně předvedli. Hodně nám pomohl kontaktní
gól Zlatana Šibčiče, který nás nakopl. Na soupeři bylo znát,
že mu docházejí síly. S tím přišli další šance a góly,“ řekl
Klavík, který po Šibčičově brance na 2:1 dokonal dvěma
góly v rozmezí deseti minut překvapivý, ale zasloužený
obrat v zápase.
Přestože se Adam Klavík v poslední době herně i střelecky
trápil, na hřišti Vltavínu očividně pookřál a obě jeho branky
byly velmi pohledné. „První gól jsem vstřelil z hranice
vápna z voleje levou nohou po tečovaném centru z pravé
strany. Při druhém gólu jsem se uvolnil a vystřelil asi z
dvaceti metrů, balon zaplaval a pomocí tyče se odrazil
do branky,“ vzpomínal devatenáctiletý útočník na dva
své zásahy. O skutečnosti, že se Klavíkovi v letošní sezoně
střelecky nedařilo svědčí i fakt, že na vstřelený gól čekal
od 9. srpna, kdy se vstřelenou brankou podílel na remíze s
Českou Lípou. „Protože se mi nedařilo, tak jsem v poslední

Jihočeši se po dvaadvaceti odehraných kolech posunuli
na příjemné jedenácté místo tabulky. V boji o záchranu ale
stále nemají vyhráno, vždyť od sestupových míst je dělí
pouhých pět bodů. „ČFL je velmi vyrovnaná soutěž, obzvlášť
letošní rok. Stačí dvakrát za sebou prohrát a hned hrajete
o záchranu, ale i naopak. Určitě má i svojí kvalitu, hraje zde
hodně mladých talentovaných hráčů i hráči starší a zkušení,
kteří kopali 1.ligu,“ řekl na téma České fotbalové ligy Adam
Klavík, který by rád v budoucnu nahlédl opět do ligového
A-týmu. „Rád bych se tam vrátil, ale nejdřív musím pravidelně
hrát a podávat kvalitní výkony v béčku.“

Michal Kaňák.
Foto na stránce František Panec

ZÁHLAVÍ - Partner SK DYNAMO
PARTNER SK DYNAMO

19

EDIKT a. s.
je ryze èeská stavební spoleènost s výhradnì vlastním kapitálem pùsobící na území celé
republiky v oblastech dopravního a pozemního stavitelství.
Firma EDIKT byla založena na konci roku 1991 se zamìøením na provádìní inženýrských a dopravních
staveb se specializací na železnièní stavby. Z dùvodu zajištìní kompletních dodávek prací a staveb
rozšíøila firma EDIKT v polovinì roku 1995 pøedmìt své èinnosti o práce v oblasti zabezpeèovací a
sdìlovací techniky. V roce 2000 spoleènost EDIKT a. s. získala certifikát potvrzující zavedení a
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SOUHRN ZÁPASŮ MLÁDEŽE

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(29. března - 4. Dubna 2010)

U19 - Domácí remíza s Mostem
SK Dynamo U19 - Most U19 1:1 (0:0)
Branka Dynama: Němec Sestava: Liška - Pösinger, Průcha,
Holub, Sajtl - Svoboda, Král, Repa (75. Krejčí), Petráň - Němec
(62. Vlk), Novák (84. Vokatý)
Hodnocení: Starší ligový dorost se sice v průběhu druhého
poločasu zápasu s Mostem ujal vedení, jenž hosté dokázali
rychle vyrovnat a utkání tak skončilo nerozhodně. „V závěru
jsme dokázali vytvořit drtivý tlak, ale ani jedna naše šance se
neujala. V zápase, ve kterém jsme byli lepším týmem, jsme
zbytečně přišli o vítězství,“ postěžoval si asistent trenéra
Martin Frantík.

U17 - Mladší dorostenci rozstříleli Most
SK Dynamo U17 - Most U17 4:0 (2:0)
Branky Dynama: Minář, Slavík, Vergl, Petráň. Sestava:
Trnka - Kodras, J. Novotný, Čadek, Malý - Minář (62. Mravec),
R. Novotný, Šergl (50. Petráň), Radouch - Vaněk (41. Cihlář),
Slavík (58. Kabele)
Hodnocení: Tým Jiřího Vlčka odčinil porážku z Plzně a na
domácím hřišti rozstřílel Most vysoko 4:0. „Po výkonu a porážce
v minulém kole jsme výrazně obměnili sestavu a bylo to v
utkání znát! Aktivní pohyb všech hráčů, vysunutý presink a
hlavně důraz a jednoduchá řešení obranných úkolů dělala
hostům problémy,“ řekl po zápase spokojený trenér Dynama.

U18 - Důležitá výhra nad Slavií
SK Dynamo U18 - Slavia Praha U18 1:0 (1:0)
Branka Dynama: Petráň. Sestava: Liška - Dvořák, Průcha,
Holub, Koutný - Rein (77. Troup), Chytrý (34. Troup), Tlustý,
Petráň - Němec (86. Vlk), Novák
Hodnocení: „Vzhledem k důležitosti utkání ve druhé lize
dorostu, jsme v rámci možnosti soupisky doplnili B dorost o
hráče z A dorostu. Utkání bylo velmi náročné. Všichni, kteří
byli dnes na hřišti, ze sebe vydali maximum a díky tomu si
připisujeme veledůležité tři body,“ hodnotil předehrávané
utkání asistent trenéra Martin Frantík.

U16 - Bod za remízu se Slavií
SK Dynamo U16 - Slavia Praha U16 1:1 (1:0)
Branka Dynama: Fajtl. Sestava: Maruška - Fajtl, Schloff,
Kebl, Straka - Wermke (Růžička) Straka, Staněk (Heller), Kadula
- Linhhart (Kolář), Nebor
Hodnocení: Cenného výsledku na hřišti Slavie Praha dosáhli
mladší B-dorostenci Dynama, kteří uhráli remízu 1:1. „Hrál se
oboustranně útočný fotbal se šancemi na obou stranách.
My měli určitě více tutovek ke vstřelení gólu. Kluci ale určitě
zaslouží pochvalu za obrovské nasazení a předvedenou hru,“
řekl po zápase trenér týmu Ivan Novák.

U15 - Prohra s Pardubicemi
Pardubice U15 - SK Dynamo U15 1:0 (1:0)
Sestava: Coufal - Vít (22. Vopelka), Šumský, Bednář, Podráský
- Svoboda, Kocar, Funda, Jenne - Horák, Held M.
Hodnocení: „Z naší strany velice špatný výkon. Domácí
nás předčili v důrazu, kombinaci i v zakončování. Naši hráči
začali hrát až v posledních patnácti minutách, což na zvrat v
utkání nestačilo a domácí po zásluze vyhráli,“ hodnotil utkání
zklamaný trenér starších žáků Martin Wohlgemuth, jehož
svěřenci klesli v ligové tabulce na deváté místo.

U13 - Ani mladší žáci na Pardubice nestačili
Pardubice U13 - SK Dynamo U13 4:2 (1:1)
Branky Dynama: Chylík, Kadlec K. Sestava: Vejsada - Bartoš, Vacek,
Štěpánek, Blažek - Pancíř, Kadlec K., Škoda - Chylí, Kándl, Matas
Hodnocení: „Za špatný výkon si nezasloužíme ani bod a
dnes jsme hráli velmi špatně. Hodně nepřesností, nedůraz
a hlavně laxní přístup. Hlavně mě zaráží, jaké máme výkyvy,“
hodnotil utkání nespokojený kouč Tomáš Maruška. Mladším
žákům Dynama tak v ligové tabulce patří po devatenácti
odehraných zápasech desátá příčka tavulky.

U14 - Přesvědčivé vítězství nad Hořovickem
Hořovicko U14 - SK Dynamo U13 1:3 (1:1)
Branky Dynama: Švantner, Hála, vlastní. Sestava: Pavelec
- Hrachovec (56. Mlýnek), Havel, Tomášek, Říha - Houra (63.
Přibyl), Janoch, Rytíř, Máca - Hála, Steinocher (20. Švantner)
Hodnocení: „Velmi dobrým, až profesionálním, přístupem
k zápasu jsme si naprosto zasloužili vyhrát. Po několika
neproměněných 100% šancí a smolné obdržené brance jsme
otočili zápas z 1:0 na 1:3 a za to kluci zaslouží pochvalu,“ hodnotil
zápas trenér Tomáš Maruška.

U12 - Šest branek do sítě Hořovicka
Hořovicko U12 - SK Dynamo U12 2:6 (0:3)
Branky Dynama: Tomek 2, Štifter 2, Rottenborn, Procházka.
Sestava: Luksch - Řehoř, Malý, Hric, Novák (31. Kroutil) Tomek (42. Macák), Jáša (31. Rottenborn), Procházka, Pfeifer
(31. Samek) - Štifter, Brtna (31. Matoušek)
Hodnocení: „Do zápasu jsme vstoupili stejně dobře jako
minulé utkání a v 15. minutě jsme vedli 3:0. Do poločasu
jsme měli i další šance, které jsme nepromněnili,“ řekl Radim
Pouzar, jehož tým dominoval i v dalším průběhu utkání.
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SOUHRN ZÁPASů mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(5. dubna - 11. dubna 2010)

U19 - Šestigólová porážka na Spartě
Sparta Praha U19 - SK Dynamo U19 6:0 (5:0)
Sestava: Vokatý - Macek (46. Černoch), J. Novotný, Holub,
Posinger - Sajtl, Poláček, T.Vokatý, Svoboda (46. Benda) - Repa,
D.Němec (46. Chytrý)
Hodnocení: Proti vysoce favorizovanému soupeři neodehráli
hráči staršího dorostu v kombinované sestavě dobré utkání.
„Herně kvalitní tým Sparty měl v základu sedm reprezentantů,
přesto jsem s výší skóre v prvním poločase velmi nespokojen
- 3 góly padly po hrubých chybách naší obrany a brankáře,“
zlobil se po zápase trenér Miroslav Jirkal.

U17 - Se Spartou porážka o dvě branky
Sparta Praha U17 - SK Dynamo U17 2:0 (0:0)
Sestava: Trnka - Kabele, Novotný R., Čadek, Malý, Minář,
Dvořák, Šergl (62. Kodras), Slavík, Radouch (70.Mravec), Vaněk
(69. Cihlář)
Hodnocení: Mladší dorostenci odehráli na Spartě dobré
utkání, bodovat jim ale nakonec nebylo přáno. „Mariotti
trefil z přímého kopu naší zeď a odražený míč napálil Pták
přímo do šibenice Trnkovy branky. Otevřeli jsme hru, šli do
rizika, jenže bohužel v závěru utkání nás Mariotti potrestal
podruhé,“ smutnil po zápase trenér Jiří Vlček.

U18 - Nešťastná porážka na Dukle
Dukla Praha U19 - SK Dynamo U18 2:1 (1:1)
Branka Dynama: Král. Sestava: Liška - Marhoun, Průcha,
Sláma, Koutný - Rein, Král, Krejčí (60. Troup), Petráň - Němec,
Novák.
Hodnocení: Tým posílený o hráče ligového dorostu
nedokázal naplno bodovat na hřišti Dukly Praha, kde prohrál
nakonec 1:2. „Sehráli jsme velmi nešťastné utkání ve kterém
jsme byli lepším celkem. Kdybychom po první půli vedli 4:0,
nikdo by se nemohl divit,“ krčil rameny po zápase asistent
trenéra Martin Frantík.

U16 - Dva góly na Duklu nestačili
Dukla Praha U17 - SK Dynamo U16 3:2 (2:1)
Branky Dynama: Čejka, Nebor. Sestava: Hajdušek (70.
Coufal) - Bubeník (41. Podráský), Kebl, Žyla, Kolář - Kadula,
Čejka, Funda (63. Heller), Jenne (41. Wermke) - Linhart, Nebor
Hodnocení: Přestože nejmladší dorostenci Dynama dokázali
na hřišti o rok starších hráčů Dukly Praha vstřelit dvě branky,
na bodový zisk nedosáhli. „V Praze jsme sehráli nešťastný
zápas, ve kterém si kluci nezasloužili prohrát. Za svůj výkon
si zaslouží pochvalu a potěšil nás kvalitní herní projev týmu,“
řekl po zápase lodivod týmu Ivan Novák.

U15 - Most dostal od Dynama tři góly
SK Dynamo U15 - Most U15 3:1 (2:0)
Branky Dynama: M. Held, Svoboda, Houra. Sestava: Sobolík
- Vopelka, Šumský, Křiváček, Vít - Houra, Svoboda (67. Bednář),
Horák, Mišák (60. Máca) - Schertler, Held M.
Hodnocení: „V zápase s o záchranu hrajícím Mostem
jsme nastoupili v silně kombinované sestavě. Přesto naši
hráči odehráli dobrý zápas a soupeře nepustili do žádných
vyložených šancí. Nám se podařilo vstřelit tři branky a po
zásluze vyhrát,“ řekl k zápasu Martin Wohlgemuth.

U13 - Domácí porážka s Mostem
SK Dynamo U13 - Most U13 1:2 (0:1)
Branka Dynama: Matas. Sestava: Vejsada - Havel (30.
Pancíř), Němec, Kándl (30. Štěpánek), Blažek - Bartoš, Kadlec
K., Vacek, Fořter - Chylík, Matas.
Hodnocení: „První poločas jsme velmi těžko kombinovali.
Soupeř nás přetlačil skoro ve všech osobních soubojích.
Druhý poločas byl z naší strany velmi dobrý. Podařilo se nám
vyrovnat a další šance jsme neproměnili. Gól jsme dostali v
poslední vteřině,“ zlobil se po zápase trenér Tomáš Maruška.

U14 - Výhra nad Podolím
SK Dynamo U14 - Podolí Praha U15 3:0 (1:0)
Branky Dynama: Janoch, Říha, Přibyl. Sestava: Pavelec Řehák, Tomášek, Havel, Říha (55. Mlýnek) - Hrachovec, Rytíř,
Janoch, Máca (67. Steinocher) - Hála, Švantner (69. Přibyl)
Hodnocení: Jihočeši potvrdili v zápase proti Podolí roli
favorita a bez větších problémů vyhráli 3:0. „Utkání jsme měli
od začátku pod kontrolou, soupeře jsme nepustili do vážnější
šance a zaslouženě jsme tak vyhráli,“ řekl po zápase trenér
týmu Pavel Pulec, jehož mužstvo se posunulo na páté místo
divizní tabulky.

U12 - Hubené vítězství nad Podolím
SK Dynamo U12 - Podolí Praha U13 1:0 (0:0)
Branky Dynama: Macák. Sestava: Luksch - Řehoř, Malý (35.
Rottenborn), Hric, Novák (40. Kroutil) - Tomek (30. Samek),
Procházka, Jáša, Pfeifer - Štifter, Brtna (33. Matoušek)
Hodnocení: Zápas dvou týmů ze středu divizní tabulky
přinesl od úvodních minut vyrovnaný fotbal.„Musím pochválit
kluky, kteří přišli do hry během utkání. Dokázali totiž hru oživit
a výsledkem byla ve 48. minutě individuální akce Brtny, který
přihrál volnému Macákovi a ten dokázal vstřelit naší jedinou a
zároveň vítěznou branku,“ řekl po zápase kouč Radim Pouzar.
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Turnaj ve francii

Dorostenci kategorie U16 vyhráli
turnaj ve Francii
Mezinárodního úspěchu dosáhli ve francouzském Saint-Girons mladší
dorostenci Dynama věkové kategorie U16, kteří vyhráli turnaj v konkurenci
francouzských a španělských týmů. Na turnaji, který přinesl konfrontaci
celkem 34 celků z Francie, Španělska, Rumunska a České republiky, se
představili i mladší žáci Dynama kategorie U12. Ti obsadili ve věkové
kategorii U13 celkové osmé místo.
Dorostenci Dynama dokázali s přehledem vyhrát svojí základní skupinu
a výhry si pak připsali i v semifinále a finále. „S bilancí pěti výher a jedné
remízy jsme byli samozřejmě velice spokojeni. Celá výprava reprezentovala
výborně nejen SK Dynamo České Budějovice ale i celý český fotbal,“
přikyvoval spokojeně po návratu z turnaje trenér Jihočechů Ivan Novák.
Krásný výlet na jihozápad Francie si všichni zúčastnění náramně užili a po
fotbalové stránce bylo pouze lehkým zklamáním zázemí a podmínky pro
fotbalisty. „Na každém kroku bylo vidět, že v této oblasti je dominantním
sportem rugby a tomu také odpovídaly hrací plochy,“ vzpomínal s úsměvem
asistent trenéra dorosteneckého týmu Jan Dvořák.
Vedle vítězství dorosteneckého týmu našli trenéři největší pozitiva v tom, že
si mohli mladí fotbalisté Dynama zahrát proti zahraničním soupeřům, což
je vždy dobrá zkušenost. „Kluci tak získali řadu zkušeností s francouzským a
španělským fotbalem. To se jim v další sportovní kariéře velice hodí. Mladší
žáci pak ještě „ochutnali“ fotbal rumunský,“ podotkl Ivan Novák, který tak
mohl být s vystoupením Dynama na turnaji maximálně spokojen.
Výsledky kategorie U16:
SK Dynamo U16 - FC Causse-Limargue 0 : 0
SK Dynamo U16 - FC Pamiers 1:0 (branka Čejka)
SK Dynamo U16 - FC Genets Anglet 2:0 (Straka, Žyla)
SK Dynamo U16 - EF Val D´Aran /ESP/ 1:0 (Heller)
Semifinále:
SK Dynamo U16 - FC Causse-Limargue 2:1 (Nebor, Růžička)
Finále :
SK Dynamo U16 - ST Jullien Marseille 2:0 (Kadula, Linhart)
Konečné pořadí:
1. SK Dynamo U16
2. Jullien Marseille
3. FC Cavigal Nice
Výsledky kategorie U12:
SK Dynamo U12 - FC Pamiers 0:0
SK Dynamo U12 - FC St.Girons B 0:0
SK Dynamo U12 - FC St.Girons C 4:0 (Macák 2, Tomek, Hric)
SK Dynamo U12 - FC Xela /ROM/ 0:1
SK Dynamo U12 - FC Genets Anglet 0:0
O 7. – 8. místo:
SK Dynamo U12 - ST Jullien Marseille 0 : 0 (1:2 PK)
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Design

narozen

25. 6. 1983 •

výška 180 cm

•

váha 79 kg

•

post

záložník

